
Becurile de iluminat stradal galbene vor fi o amintire 
pentru municipiul Alexandria. Încă de anul trecut a fost 
demarate lucrărie de schimbare a soluției de iluminat în 
municipiul Alexandria prin înlocuirea lămpilor de iluminat 
stradal cu lămpi LED.

"În 2018 am schimbat vechile lămpi de pe Str. Al 
Ghica, Str. Dr. Stâncă și parțial Str. N. Vodă și continuăm 
în 2019 pe Str. Negru Vodă, Str. Libertății și Str. Cuza 
Vodă", spune primarul Alexandriei, Victor Drăguşin.

Tehnologia LED în materie de iluminat este cunoscută 
pentru faptul că are un consum foarte mic de energie, 
lumina atinge o intensitate maximă instantaneu, fără un 
timp de încălzire și este plăcută ochiului, becurile nu se 
încălzesc, nu conțin mercur, au o durată de viața mult mai 
mare, iarna nu își pierd eficiența generând lumină 
puternică și la temperaturi scăzute.

C.D.

* Șase teleormăneni 
au fost găsiți decedați, 
unul în condiții suspecte

Puțin peste 600 de 
s o l i c i t ă r i  a u  a v u t  
ambulanțele din cadrul 
SAJ Te leorman ,  în  
weekendul care a trecut. 
Printre teleormănenii care 
au apelat numărul unic de 
urgență solicitând ajutorul 
personalului medical de pe 
ambulanțe, în intervalul 25-

28 ianuarie 2019, se numără pacienți care au acuzat dureri de spate, tuse, 
probleme respiratorii acute, febră, dureri toracice sau persoane care au suferit 
accidente vasculare cerebrale. 

(Continuare  în  pagina  2)

Semestrul I al anului școlar 2018-2019 se apropie de 
final și, săptămâna aceasta, ultima din semestrul I, mulți 
părinți, în special ai preșcolarilor, au ales să-și țină copiii 
acasă de teama gripei și a numărului mare de viroze 

respiratorii care au afectat, săptămâna trecută, 
aproximativ 6000 de copii din unitățile școlare din țară. 
Mulți dintre copiii care au rămas acasă în această 
săptămână au contactat viroze în cursul săptămânii 

trecute și încă se luptă cu boala, alții, deși sănătoși, sunt 
ținuți acasă de părinții care se tem ca micuții lor să nu se 
îmbolnăvească.

Teama de gripă a golit multe săli de clasă și în 

grădinițele din municipiul Alexandria. Ieri, erau multe săli 
în care, dintr-un total de peste 20 de copii câți sunt într-o 
clasă, erau prezenți 10 copii sau chiar mai puțini.

(Continuare  în  pagina  7)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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2Ultima săptămână de școală din semestrul I

Teama de gripă ține mulți copii acasă

Străzile din Alexandria vor fi luminate 
cu becuri LED

De Zarezan, la 
Zimnicea vor cânta 

Constantin Enceanu 
şi Florin Pârlan! 

IJJ Teleorman, 
alături de cei cu 

posibilități 
financiare

 reduse

Sute de solicitări la ambulanță,
 în weekend



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Muzeul Judeţean 
Teleorman a organizat, 
în colaborare cu Şcoala 
G i m n a z i a l ă  n r . 1  
D o b r o t e ș t i ,  
manifestarea „100 de 
ani de la nașterea 
s c r i i t o r u l u i  I o a n  
Ianolide”.

Evenimentul a avut 
loc luni, 28 ianuarie 
2019, începând cu ora 
11.00, la sediul instituției 
de învățământ  d in 
localitatea Dobrotești.

În cadrul manifestării 
a u  f o s t  s u s ț i n u t e  
u r m ă t o a r e l e  
comunicări: „Opoziția 
față de colectivizare”, 
Ș t e f a n  N e d e l c u ț ă  
A p o p e ,  D i r e c ț i a  
Județeană pentru Cultură Teleorman; „Viața scriitorului Ioan 
Ianolide”, Steluța Pătrașcu, Muzeul Judeţean Teleorman.

Ioan Ianolide a fost un scriitor român, dezident al regimului 
comunist, născut la data de 27 ianuarie 1919, în localitatea 
Dobrotești, județul Teleorman. Este autor a numeroase memorii 
și volume, toate publicate după 1990, referitoare în special la 
regimul închisorilor comuniste. 

Cartea „Întoarcerea lui Hristos. Document pentru o lume 
nouă” a fost și va rămâne una dintre cele mai apreciate cărți de 
către cititori.

Manifestarea „100 de ani de la nașterea scriitorului Ioan 
Ianolide” se înscrie în cadrul progamului educaţional „Muzeul te 
vizitează”.

Cornelia RĂDULESCU

(urmare  din  pagina  1)
P e r s o n a l u l  d e  p e  

ambulanțe a ajuns și la 35 de 
copii bolnavi, la 20 de 
persoane găsite inconștiente, 
dar și la doi teleormăneni care 
au încercat să-și ia viața.

Și în acest weekend, în 
șase cazuri, echipajul medical 
nu i-a mai putut ajuta cu nimic 
pe cei pentru care s-au făcut 
solicitările. Pacienții, o femeie 
și patru bărbați, erau decedați 
la sosirea echipajului medical. 
Femeia, în vârstă de 30 de 
ani, din comuna Lița, era 
cunoscută cu insuficiență 
renală, dializată, alți doi 
bă rba ț i  au  fos t  găs i ț i  
inconștienți, un alt pacient, în 
vârstă de 55 de ani, a făcut 
stop cardio-respirator la 
spital, iar un bătrân, în vârstă 

de 80 de ani, din comuna 
Bragadiru, a murit înecat. 

C o m p a r a t i v  c u  a l t e  
weekenduri, în acest sfârșit 
de săptămână intervențiile la 
accidentele rutiere petrecute 
pe șoselele din județul nostru 
au fost mai puține. La două 
astfel de evenimente au fost 
s o l i c i t a t e  a m b u l a n ț e l e  
teleormănene, unul dintre ele 
având loc la Gratia și celălalt 
la Turnu Măgurele. Doar în 
u r m a  a c c i d e n t u l u i  d e  
circulație petrecut la Turnu 
Măgurele a avut de suferit un 
bărbat în vârstă de 71 de ani, 
acesta fiind găsit de echipajul 
SAJ în stop cardio-respirator.  

Pot r iv i t  une i  s i tuaț i i  
transmise de SAJ Teleorman, 
cele 601 solicitări au fost 
făcute în intervalul 25-208 

ianuarie 2019 în situațiile: 
t r a n s f e r  
interclinic+externări+CT-168; 
c e f a l e e - 6 1 ;  d u r e r i  
abdominale sau de spate-60; 
tuse, probleme respiratorii 
minore-58; febră-46; copii 
b o l n a v i - 3 5 ;  a c c i d e n t e  
d i v e r s e - 2 9 ;  AV C - 2 6 ;  
persoane inconștiente-20; 
dureri toracice-20; obstetrică-
ginecologie-16; sângerare-
14;  psih iatr ie-10;  leșin 
(sincopă)-9; conflicte și 
agresiuni fizice-7; alergii-5; 
căzut în stradă-3; convulsii-3; 
intoxicații-3; diabet zaharat-3; 
tentativă de suicid-2; victime 
din accidente rutiere-1; 
moarte suspect-1; afecțiuni 
ale urechii-1.

M. MEILĂ

Angajăm șoferi atestați pentru transport mărfuri periculoase.  Telefon de 
contact: 0766.279.773.

***
SC MARA PROD COM SRL angajează muncitori necalificați.  Relații la telefon 

0766.279.773.
***

Angajăm șef firmă de pază și paznici. Relații la telefon: 0766.279773.
***

SC MARA PROD COM SRL angajează economist și contabil, de preferat cu 
experiență în muncă.  Relații la telefon: 0247/314.575. 

***
Restaurantul Riviera din cadrul Complexului Mara angajează picoli și ospătari. 

Relații la telefon: 0723/148/613 sau la sediul Restaurantului Riviera (Zona Ștrand 
Peco)

Anunţuri

Sute de solicitări la ambulanță,
 în weekend

Chiar dacă ne confruntăm, de-a lungul 
vieţii, cu necazuri și lipsuri, fiecare dintre noi 
speră la o viață mai bună.

Ajutorul vine, evident, de la semenii 
noştri, sensibili la nevoile pe care le avem.

Fie că e vorba de sprijin material sau 
financiar, ajutorul este binevenit și ne ajută 
să trecem de impas.

Ţinând cont că anotimpul friguros este în 
toi, jandarmii din cadrul Detaşamentului 1 J. 

Mobil, știind de existenţa unei persoane în 
vârstă cu posibilităţi materiale foarte reduse, 
din comuna Țigănești, i-au făcut o bucurie, 
cumpărându-i lemne de foc.

Nu este prima dată când jandarmii 
teleormăneni ajută această persoană, care 
se bucură de sprijinul necondiționat al 
acestora.

Cornelia RĂDULESCU

IJJ Teleorman, alături de cei cu posibilități 
financiare reduse

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Teleorman au acţionat la 
sfârșitul acestei săptămâni, pe linia prevenirii şi combaterii 
cauzelor generatoare de accidente rutiere, fiind aplicate 31 de 
sancțiuni contravenționale în valoare de 18320 lei. De 
asemenea, au fost reținute două permise de conducere.

Printre neregulile constatate, amintim cazul unui bărbat în 
vârstă de 43 ani din com.Peretu jud.Teleorman care a fost 
depistat în timp ce conducea un autoturism pe DN6, la Km 100 
deși  se afla sub influența alcoolului, în urma testării cu aparatul 
etilotest, rezultatul fiind de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat, 
motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate 
probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Şi nu este singurul. Polițiștii din Alexandria au oprit pentru 
control pe DJ 504, pe raza satului Orbeasca de Sus un 
autoturism  condus de un bărbat din Mun. București care 
prezenta halenă alcoolică, fiind testat cu aparatul etilotest care a 
indicat o valoare de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea 
de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Mai mult, polițiștii din Turnu Măgurele au depistat în flagrant 
un bărbat în vârstă de 45 ani din Turnu Măgurele în timp ce 
conducea un autoturism pe strada Stadionului, din localitate, 
deși se afla sub influența alcoolului.

Conducătorul auto a refuzat să fie  testat cu aparatul 
etilotest, fiind condus la spital pentru prelevarea a două probe 
biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Şi polițiștii din cadrul Secției nr. 12 Poliție Rurală Zimnicea, 
aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza com. 
Suhaia, jud. Teleorman au oprit în trafic un autoturism care se 
deplasa pe DN51A, în direcția de mers comuna Fântânele – 
comuna Viișoara.

Conducătorul auto a fost identificat  în persoana unui bărbat 
în vârstă de 56 ani din com. Suhaia și întrucât emana halenă 
alcoolică a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat o 
valoare de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru 
care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate probe 
biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Pe numele tuturor şoferilor prinşi a fost întocmit dosar penal 
pentru săvârșirea infracțiunii de "conducerea unui vehicul sub 
influența alcoolului", urmând a se propune soluție prin Parchet.

C.D.

Muzeul Județean Teleorman:

Manifestarea 
„100 de ani de la nașterea 
scriitorului Ioan Ianolide”

Poliţia în acţiune! Şoferii
 nu se dezmint şi consumă alcool

 înainte a pleca la drum



POLITIC - ADMINISTRATIV 3

Primarii din România sunt 
revoltați că Guvernul Dăncilă 
taie în continuare banii de la 
administrațiile locale.

Guvernul și-a dus în cap 
zeci de primari. Membrii 
Asociaţiei Municipiilor din 
România cer o întâlnire de 
urgență cu premierul Viorica 
Dăncilă pe tema bugetului pe 
2019.

Scrisoarea trimisă de 
primari Guvernului:

"Având în vedere discuțiile 
din spatiul public legate de 
prevederile Legii bugetului de 
stat pe anul 2019, Asociația 
Municipiilor din România a 
decis convocarea Comitetului 

Director al AMR pentru data 
de marti, 29 ianuarie 2019,ora 
15:00 la sediul AMR din str. 
Matei Basarab, ședință la 
care vă adresăm invitația să 
participați.

In semestrul II din anul 
2018 , dar si in luna ianuarie a 
anului 2019, AMR v-a solicitat 
în mod repetat demararea  
procesului de consultare a 
structurilor asociative, pentru 
identificarea unei soluții 
p r i v i n d  f i n a n ț a r e a  
administrației publice locale 
în anul 2019, conform 
Programului de Guvernare 
2 0 1 8 - 2 0 2 0 ,  d a r  ș i  

promisiunilor anterioare ale 
Guvernului.

Este pentru prima oară in 
istoria AMR când solicitările 
noastre  de dialog adresate 
Guvernului României, pe 
teme care privesc în mod 
d i r e c t  f u n c ț i o n a r e a  
administrației publice locale 
sunt refuzate , astfel incat la 
niciuna din  cererile transmise 
nu s-a primit vreun răspuns, 
de orice natură, de la echipa 
guvernamentală.

Ne aflăm acum la sfârșitul 
lunii ianuarie 2019, fără să 
avem în dezbatere publică un 
proiect de Lege a bugetului 
de stat pe anul 2019, deși, 

aflăm din presă  că Guvernul 
va adopta acest proiect până 
joi, 31 ianuarie a.c.

Tot din surse neoficiale 
sunt și speculatiile referitoare 
la cotele din impozitul pe venit 
încasat la bugetul de stat la 
nivelul fiecărei UAT, ce 
urmează să fie alocate prin 
Legea bugetului de stat pe 
anul 2019 :

- 20% la bugetul local al 
judeţului;

- 45-50% la bugetele 
l oca le  a le  comune lo r,  
oraşelor şi municipiilor pe al 
căror teritoriu îşi desfăşoară 
activitatea plătitorii de impozit 

pe venit, față de procentul de 
60% solicitat de structurile 
asociative.

-  3 0 - 3 5 %  p e n t r u  
echilibrarea bugetelor locale, 
față de procentul de 20% 
solicitat.

Dincolo de gravitatea 
cuantumului procentelor 
vehiculate în presă, care nu 
corespund în niciun caz celor 
solicitate de reprezentanții 
APL, considerăm, stimată 
doamnă Prim-ministru, că 
structurile asociative ale 
administrației publice locale 
ar trebui să primească 
informațiile care privesc 
bugetele locale în următorii 
ani, direct de la sursă și că, 
mai mult decât atât, acestea 
ar trebui să fie cel mai 
important partener de dialog 
al Guvernului, atunci când în 
discuție sunt finanțele publice 
locale.

Având în vedere că până 
în prezent nu există nicio 
informație oficială privind 
fundamentarea bugetelor 
loca le  în  cadru l  Leg i i  
bugetului de stat pe anul 
2019, solicităm, doamnă 
Prim-ministru, organizarea 
unei întâlniri cu Dvs. pentru 
discutarea cotelor din IV ce 
urmeaza a fi alocate UAT si a 
alocărilor bugetare de care 
d e p i n d e  d e z v o l t a r e a  
comunități lor urbane în 
următorii ani , astfel, va 
invitam să vă alăturați 
primarilor de municipii, marți, 
29 ianuarie 2019, începând 
cu ora 15, str. Matei Basarab 
nr. 63 la reuniunea CD al 
AMR".

Partidul Pro România a ajuns și în Teleorman. Partidul Pro 
România se declară a fi un partid politic progresist și social 
liberal. Partidul a fost înființat pe 3 septembrie 1917 și este 
condus de fostul prim-ministru Victor Viorel Ponta, și a fost 
lansat împreună cu Daniel Constantin și Sorin Pâslaru. La 
lansarea partidului a fost prezentă și Ecaterina Andronescu, 
despre care se credea că va trece de la PSD la Pro România. 
La lansarea partidului, Victor Ponta a criticat Partidul Social 
Democrat pe care l-a condus într-o perioadă, precum și pe 
Liviu Nicolae Dragnea, președintele actual al social-
democraților, și pe premierul Viorica Vasilica Dăncilă. ”Sunt 
social-democrat, dar cred în elite. Și cred că societatea nu 
poate să progreseze scoțând în față mediocrități, analfabeți 
politic, oameni care se califică pe un singur criteriu, al 
obedienței și credinței față de o structură politică sau de un 
lider politic”, a declarat Victor Ponta.

Fostul premier Victor Ponta, președintele Partidului Pro 
România a reușit să lase Partidul Social Democrat condus de 
Liviu Nicolae Dragnea, președinte și al Camerei Deputaților, 
și Alința Liberalilor și Democraților condusă de Călin Anton 
Popescu Tăriceanu, președintele Senatului, fără majoritate 
în Camera inferioară a Parlamentului, mai mulți social-
democrați și progresiști migrând la Partidul Pro România.

În Teleorman, coordonator al Partidului Pro România este 
Dumitru Goldbach, pâna nu demult purtător de cuvânt al 
organizației județene a PNL. Acesta, Dumitru Goldbach, 
afirmă că în Teleorman a reușit deja să structureze 40 de 
organizații locale, fără să menționeze câte sunt de la fostul 
Partid Conservator, câte sunt de la liberali sau de la social-
democrați. Oricum coordonatorul Dumitru Goldbach 
recunoaște că astăzi, mai ales înTeleorman, este foarte greu 
să înființezi o nouă organizație de partid într-o localitate. 

Dumitru Goldbach consideră că Ordonanța de Urgență a 
Guvernului, anunțată de premierul Viorica Dăncilă, 
referitoare la rejudecarea proceselor care au deja o hotârâre 
definitivă și irevocabilă, este o anomalie, menită să îi ajute pe 
Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu să scape de 
condamnări. În ceea ce privește legea recursului 
compensatoriu, precum și amnistia și grațierea, părerea lui 
Goldbach este că acestea vor duce la structurarea unei 
jungle. Dumitru Goldbach mai spune că Partidul Pro 
România are deja candidați la alegerile europarlamentare de 
peste patru luni, printre care se numără Victor Viorel Ponta, 
președintele partidului, Corina Crețu, dar și alții, formațiunea 
politică respectivă propunându-și obținerea a 8-10 fotolii de 
europarlamentari. În ceea ce privește alegerile prezidențiale 
din decembrie, în Partidul Pro România se poartă încă 
discuții pentru desemnarea candidatului, susține Dumitru 
Goldbach.

Ioan DUMITRESCU

”Pro România” în Teleorman

Bugetul general consolidat, 
care include atât bugetul de 
stat, cât şi bugetele de pensii şi 
de şomaj, a încheiat anul 
trecut cu un deficit de 27,3 
miliarde lei (5,85 miliarde 
euro), 2,88% din Produsul 
Intern Brut (PIB), sub ţinta 
anuală stabilită de 2,97% din 
PIB, arată datele publicate pe 
site-ul Ministerului Finanţelor, 
potrivit realitatea.net.

În 2017, deficitul bugetar a 
fost de 24,3 miliarde lei, 
respectiv 2,88% din PIB.

În primele 11 ale anului 
t recut ,  bugetu l  genera l  
consolidat s-a încheiat cu un 
deficit de 26 miliarde lei, 
respectiv 2,7% din PIB, de 
aproape trei ori mai mare faţă 
de aceeaşi perioadă a anului 
2017.

În 2018, veniturile bugetului 
general consolidat au fost în 
sumă de 295,1 miliarde lei, 
reprezentând 31,1% din PIB, 
comparativ cu 29,4% din PIB 
în 2017.

Procentual, veniturile au 
fost cu 17,2% mai mari, în 
termeni nominali, faţă de anul 
trecut. Se înregistrează 
creşteri faţă de anul precedent 
în cazul încasări lor din 
contribuţiile de asigurări 

(+36,8%).
”Încasările din contribuţiile 

de asigurări au fost influenţate 
de creşterea efectivului de 
salariaţi din economie, a 
câştigului salarial mediu brut, a 
salariului minim pe economie, 
dar şi de condiţiile legislative 
privind transferul contribuţiilor 
din sarcina angajatorului în 
s a r c i n a  a n g a j a t u l u i ,  
reglementate prin OUG nr. 
79/2017 pentru modificarea şi 
c o m p l e t a r e a  L e g i i  n r .  
227/2015 privind Codul fiscal”, 
se arată în comunicat.

Începând cu luna mai 2018, 
se constată o îmbunătăţire a 
colectării veniturilor din TVA, 
astfel, acestea au crescut cu 
11,3% faţă de realizările anului 
2017, ajungând la o valoare de 
59,6 miliarde lei pe întreg anul 
2018. Veniturile din accize au 
fost în sumă de 28,5 miliarde 
lei (3% din PIB) cu 7,2% mai 
mari comparativ cu anul 
precedent.

De asemenea, încasările 
din impozite şi taxe pe 
proprietate au crescut cu 2% 
faţă de 2017, iar încasările din 
veniturile nefiscale au crescut 
cu 24%, influenţate pozitiv de 
încasările din dividende.

”S-au înregistrat scăderi ale 

încasărilor din impozitul pe 
salarii şi venit cu 24,8% pe 
fondul reducerii, începând cu 1 
ianuar ie  2018,  a  co te i  
impozitului pe venit de la 16% 
la 10%, măsură care s-a 
reflectat în încasări începând 
cu luna februarie 2018. De 
asemenea, se înregistrează o 
diminuare cu 42% faţă de anul 
precedent la taxa pe utilizarea 
bunurilor, autorizarea utilizării 
bunurilor sau pe desfăşurarea 
de activităţi ca urmare a 
aplicării OUG nr. 52/2017 
privind restituirea sumelor 
reprezentând taxa specială 
p e n t r u  a u t o t u r i s m e  ş i  
autovehicule, taxa pe poluare 
pentru autovehicule, taxa 
pentru emisii le poluante 
provenite de la autovehicule şi 
timbrul de mediu pentru 
autovehicule”, se mai arată în 
c o m u n i c a t ,  p o t r i v i t  
realitatea.net.

Sumele de la Uniunea 
Europeană în contul plăţilor 
efectuate sunt 27,1 miliarde 
lei, fiind cu 57,8% mai mari faţă 
de anul 2017.

Chel tu ie l i le  bugetu lu i  
general consolidat sunt în 
sumă de 322,4 miliarde lei, cu 
16,8% mai mari faţă de anul 
precedent.

Cheltuielile de personal 
sunt cu 23,7% mai mari faţă de 
anul 2017, creşterea fiind 
determinată de majorările 
salariale. Cheltuielile cu bunuri 
şi servicii au crescut cu 9,8% 
faţă anul precedent.

”Creşteri semnificative se 
înregistrează atât la bugetele 
locale, cât şi la bugetul 
fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi 
la bugetele instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi 
s u b v e n ţ i i  b u g e t a r e .  
Subvenţiile sunt mai mari cu 
7,6% faţă de anul 2017, 

menţinându-se la acelaşi nivel 
ca procent din Produsul Intern 
Brut, respectiv 0,7%”, mai 
scrie  în comunicat.

Cheltuielile cu asistenţa 
socială au crescut faţă de anul 
precedent cu 9,5%, fiind 

influenţate, în principal, de 
majorarea punctu lu i  de 
pensie, de creşterea nivelului 
îndemnizaţiei sociale pentru 
p e n s i o n a r i ,  p r e c u m  ş i  
majorarea şi modificarea 
modalităţii de stabilire a 
indemnizaţiei lunare pentru 
c r e ş t e r e a  c o p i l u l u i  ş i  
stimulentul de inserţie.

Primarii declară război Guvernului 
pe tema bugetului

Guvernarea PSD, gaură în buget de 3 miliarde de lei



În calendarul popular, prima zi a lunii 
februarie corespunde cu Anul Nou Viticol. În 
această zi, proprietarii de vii merg împreună cu 
preoţii locali să sfinţească plantaţiile de viţă de 
vie împotriva bolilor şi dăunătorilor care pot 
afecta recolta de struguri din toamnă. Din 
joardele uscate, aşezate sub formă de cruce, 
se face un foc purificator. Oamenii obişnuiesc 
să bea din sticlele de vin îngropate anul trecut la 
capătul viilor şi să petreacă. 

Sărbătoarea Zărezeanului, sau Zarezanul, 
care marchează începutul unui nou an viticol, 
va avea loc şi în acest an la Zimnicea, precum şi 
în alte localităţi teleormănene. 

 În prezenţa oficialităţilor locale, în frunte cu 
primarul Petre Pârvu şi a preoţilor, zimnicenii 
vor merge la viile pe care la au în proprietate, 
vor dezgroapa sticlele de vin  anul trecut, iar 
preoţii vor sfinţi viţa de vie. 

Conform organizatorilor, sărbătoarea viei şi 
vinului va avea loc vineri, 1 februarie 2019, ora 
10,00 în plaiul de vii situat între Dig şi Şoseaua 
Portului. Alături de zimniceni şi de oficialităţile 

locale vor fi preoţii oraşului, care vor 
binecuvânta şi sfinţi podgoriile pentru ca 
viticultorii să aibă un an îmbelşugat. Primăria va 
fi oferi zimnicenilor produse  la grătar şi vin fiert, 
iar buna dispoziţie va fi asigurată de 
binecunoscuţii interpreţi de muzică populară 
Constantin Enceanu şi Florin Pârlan.

George ZAVERA 

4 SOCIAL - ECONOMIC

Terenurile cultivate cu 
soiuri de plante pentru 
producția destinată furajării 
animalelor deținute nu 
generează venit impozabil. 
Scutirea de impozit a 
acestor suprafețe se aplică 
doar în cazul persoanelor 
f i z i c e  ș i  m e m b r i l o r  
a s o c i e r i l o r  f ă r ă  
personal i tate jur id ică.  

Decizia a fost luată de 
Guvern, în ședința de la 
sfârșitul săptămânii trecute.

Guvernul a aprobat, în 
ședința de la sfârșitul 
săptămâni i  t recute, o 
Hotărâre privind aprobarea 
metodo log i i lo r  pent ru  
stabilirea normelor de venit 
uti l izate la impunerea 
veniturilor din activități 
a g r i c o l e ,  p r e c u m  ș i  
metodologia de calcul a 
reducerii normei de venit 
p e n t r u  a p l i c a r e a  
prevederilor referitoare la 
scu t i rea  de  l a  p la ta  
i m p o z i t u l u i  p e  v e n i t  
prevăzută la art. 76 lit. a3) 
din Legea cooperației 
agricole nr. 566/2004, 
anunță un comunicat al 
Ministerului Agriculturii.

Prin acest act normativ 
se reglementează:

-  redefinirea temeiului 
juridic al actului normativ, 
respectiv art. 106 alin. (3) și 
art. 107 alin. (9) din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal;

- introducerea sintagmei 
norma de venit unitară, ca 
valoare necesară calculului 
de către persoanele fizice, 
p e r s o a n e l e  f i z i c e  
autorizate, întreprinderile 
individuale, întreprinderile 
famil iale, denumite în 
continuare persoane fizice, 
a producției valorificate 
pr in/către cooperat iva 
agricolă, pentru aplicarea 
prevederilor referitoare la 
scu t i rea  de  l a  p la ta  
impozitului pe venit;

- faptul că în cazul 
p e r s o a n e l o r  

fizice/membrilor asocierilor 
fără personalitate juridică, 
cultivarea terenurilor cu 
soiuri de plante pentru 
producția destinată furajării 
animalelor deținute nu 
generează venit impozabil;

- metodologiile pentru 
calcularea de către direcțiile 
agricole județene, respectiv 
a municipiului București, a 

normelor de venit și a 
normelor de venit unitare, 
însoțite de exemple pentru 
toate categoriile de produse 
vegetale și animale;

- modelul și termenul de 
t ransmi te re  de  că t re  
direcțiile agricole județene, 
respectiv a municipiului 
București, către direcțiile 
generale regionale ale 
f i n a n ț e l o r  p u b l i c e  a  
normelor de venit și a 
normelor de venit unitare;  

- completarea tabelului 
produselor vegetale cu 
„Plante medic inale ș i  
aromatice”;

- metodologia de calcul 
de către contribuabili, 
persoane fizice, a venitului 
anual și după caz, a 
venitului anual rezultat în 
urma reducerii normei de 
venit;

- prevederi specifice 
pentru producția valorificată 
pr in/către cooperat iva 
agricolă în anul fiscal 2018, 
precum și pentru perioada 
următoare începând cu anul 
fiscal 2019, referitoare, atât 
la depunerea Declarației 
unice privind impozitul pe 
venit și contribuțiile sociale 
datorate de persoanele 
fizice, cât și a rectificării 
acesteia prin depunerea 
unei declarației rectificative;

- abrogarea Hotărârii 
Guvernului  nr. 330/2014 
p r i v i n d  a p r o b a r e a  
M e t o d o l o g i e i  p e n t r u  
stabilirea normelor de venit 
uti l izate la impunerea 
veniturilor din activități 
agricole.

Direcţ ia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Teleorman, cu sediul 
în Alexandria, strada Dunării, 
nr. 7, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a trei 
funcţii contractuale vacante, şi 
anume: un post referent I 
(arhivar), un post muncitor 

calificat în meseria de zugrav 
şi un post şofer la Serviciul 
A d m i n i s t r a t i v,  Te h n i c ,  
Patrimoniu şi Aprovizionare. 

Agen ţ i a  Na ţ i ona lă  a  
F u n c ţ i o n a r i l o r  P u b l i c i  
organizează concurs de 
promovare pentru ocuparea 
funcţiei publice de conducere 
vacante de director executiv al 
Direcţiei Publice de Asistenţă 

Socială a oraşului Zimnicea.
Centrul  pentru Îngrijirea 

Bătrânilor şi a Persoanelor cu 
Nevoi  Speciale Saelele 
angajează urgent  două 
infirmiere.

Asociaţia Comunelor din 
România – Filiala Teleorman, 
cu sediul  în municipiul  
Alexandria, a scos la concurs 

5 posturi vacante de auditor 
intern. 

P r i m ă r i a  C o m u n e i  
C o s m e ş t i  a  a n u ţ a t  
organizarea concursului  
pentru ocuparea unui post 
vacant de referent principal în 
cadrul Compart imentului 
Financiar-Contabil, Taxe şi 
Impozite Locale. 

Serviciul Public Apă – 

Canal din cadrul Primăriei 
comunei Suhaia organizează 
concurs pentru ocuparea a  
trei posturi contractuale 
vacante şi anume :1 post şef 
serviciu; 1 post contabil; 3 
posturi muncitor calificat.

P r i m ă r i a  C o m u n e i  
Smârdioasa angajează un 
muncitor calificat în meseria 
de tractorist. 

Primăria Comunei Vedea a 
scos la concurs postul vacant 
de inspector clasa I grad 
profesional debutant, în cadrul 
Compar t imentu lu i  Fond 
Funciar – Registru Agricol.

P r i m ă r i a  C o m u n e i  
Nenciuleşti angajează, prin 
c o n c u r s ,  u n  i n s p e c t o r  
debutant, care îşi va desfăşura 
a c t i v i t a t e a  î n  c a d r u l  
C o m p a r t i m e n t u l u i  
Contabilitate. 

Teleormănenii interesaţi de 
astfel de posturi pot afla toate 
i n f o r m a ţ i i l e  l e g a t e  d e  
organizarea concursurilor şi 
bibliografia pe care trebuie să 
o parcurgă adresându-se 
de înda tă  p r imăr i i l o r  ş i  
instituţiilor care au scos 
posturile la concurs sau 
consultând site-ul Posturi gov 
teleorman. 

George ZAVERA

De Zarezan, la Zimnicea 
vor cânta Constantin Enceanu şi Florin Pârlan! 

Următoarele trei luni vor aduce creşteri de 
preţuri în toate sectoarele economiei. Cel puţin 
aşa consideră 8.000 de manageri de 
companii, potrivit unui sondaj realizat de 
Institutul Naţional de Statistică.

Scumpiri sunt aşteptate mai ales în sectorul 
comerţului cu amănuntul, deci va fi resimţită de 
noi toţi când vom merge la cumpărături. Asta în 
condiţiile în care şi producţia se va reduce.

O producţie mai mică este aşteptată şi de 
către majoritatea managerilor companiilor din 
construcţii. Totodată, directorii acestor firme 
prevăd şi o reducere a numărului de salariaţi.

Mai optimişti sunt managerii firmelor care 
fac comerţ, care au de gând să facă angajări în 
perioada următoare.

Primăriile şi instituţiile teleormănene oferă
 noi locuri de muncă

Sunt anunțate creșteri de prețuri în toate 
sectoarele economiei

Terenurile cultivate 
cu plante pentru hrana 

animalelor nu sunt
 impozitate!
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(urmare  din  pagina  1)
După patru zile în care toți copiii, preșcolari și 

elevi, au avut liber, revenirea în sălile de școală 
sau grădiniță s-a făcut după un triaj drastic al 
copiilor, dacă ar trebui să luam în calcul ceea ce a 
dispus ministrul Sănătății, Sorina Pintea. Potrivit 
acesteia, triajul elevilor ar trebui să se facă, zilnic, 
înainte de începutul orelor, de către asistenți 
medicali școlari, acolo unde aceștia există, sau de 
către cadrele didactice, la începutul orelor de 
curs. Cei care verifică starea de sănătate a 
preșcolarilor și elevilor, trebuie să urmărească 
dacă aceștia prezintă semnele unei viroze. În 
cazul în care copilul are febră, tușește, îi curge 
nasul, acesta va fi trimis acasă.

Nu în ultimul rând, părinții ar trebui să fie 
înțelegători și în situația în care copiii au astfel de 
simptome să nu-i ducă la grădiniță sau la școală.

Dacă la grădiniță, copiii mai pot absenta și în 
cazul în care nu sunt bolnavi, doar pentru a 
preveni o eventuală îmbolnăvire, la școală, 
situația nu este așa simplă. Ținând cont că este 
ultima săptămână din semestru, când se înheie 
situațiile școlare și foarte mulți copiii mai au nevoie 
de o notă sau chiar două la câte o materie, elevii 
nu pot rămâne acasă decât în situația în care 
starea de sănătate nu permite intrarea în 
colectivitate. 

Într-un comunicat de presă postat pe site-ul 
Ministerului Sănătății, pe fondul suspendării 
cursurilor în ziua de vineri, 25 ianuarie 2019, 
Sorina Pintea a precizat că ”alte decizii de 
suspendare a orelor de curs pe o perioadă limitată 
de timp se vor aplica punctual”. 

M. MEILĂ

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Diagnosticarea cancerului de col uterin este deosebit 
de importantă pentru sănătatea femeilor.

Conform cercetărilor actuale ale Societăţii Americane 
de Obstetricieni şi Ginecologi (ACOG)  femeilor le este 
recomandat să realizeze un test Papanicolau la fiecare 
doi ani începând cu vârsta de 21 de ani. După vârsta de 
30 de ani, poţi scădea frecvenţa la fiecare trei ani dacă 
rezultatele anterioare ale testelor au fost bune şi dacă 
sistemul imunitar nu a fost slăbit de un virus sau o 
afecţiune de sănătate recentă.

Alte organizatii, precum Societatea Americană pentru 
Cancer, recomandă ca femeile de peste 30 de ani sa fie 
testate folosind o combinaţie de Papanicolau tradiţional şi 
test HPV (papilomavirus uman). Potrivit unui studiu 
publicat recent în revista Lancet Oncology, acest teste, 
poate detecta leziuni cervicale anormale mai devreme şi 
mai precis decât testul Papanicolau de unul singur.

Desigur sunt necesare mai multe cercetări pentru a 
determina modul în care testul HPV ar trebui încorporat în 
programul de screening, însă experţii spun că nu este 
posibil totuşi să înlocuiască testul Papanicolau prea 
curând. Până acum, atât ACOG cât şi Serviciul de 
Prevenţie din S.U.A. declară că testul Papanicolau este 
cel mai bun pentru depistarea precoce a cancerului de col 
uterin.

Testul Papanicolau este indicat pentru detectarea 
modificărilor precanceroase precoce la nivelul colului 
uterin. Aceste modificari pot fi tratate cu uşurinţă, 
reducând astfel semnificativ riscul de progresie a 
cancerului de col uterin.

Ultima săptămână de școală din semestrul I

Teama de gripă ține mulți copii acasă

Potasiul este un nutrient 
esențial folosit pentru a menține 
echilibrul de electroliți și lichide 
în organism. Organismul uman 
are nevoie de o cantitate 
minimă de potasiu, mai exact de 
100 mg, în mod regulat pentru a 
susțin funcțiile esențiale ale 
corpului. Un aport optim de 
potasiu, arată specialiștii poate 
reduce riscul de 
accident vascular 
cerebral și previne 
formarea pietrelor la 
rinichi.

Printre beneficiile 
potasiului pentru 
s ă n ă t a t e  s e  
r e g ă s e s c  ș i  
î m b u n ă t ă ț i r e a  
sănătății osoase, 
stabilizarea funcției 
neurale, reglarea 
tensiunii arteriale, 
reducerea stresului 
ș i  a  a n x i e t ă ț i i ,  
reglarea zahărului din sânge.

Iată de ce potasiu este atât 
de necesar organismului uman:

Reglează nivelul de zahăr 
din sânge. O diminuare a 
nivelului de potasiu poate 
determina scăderea nivelului de 
zahăr din sânge, iar acest lucru 
conduce la apariția durerilor de 

cap, a transpirației, stărilor de 
nervozitate. Medicii spun că 
persoanele care au diabet 
trebuie să-ți mențină nivelul de 
potasiu la nivel optim, tocmai 
pentru a minimiza șansele de 
creștere sau de scădere a 
nivelului de insulină și glucoză 
prin stabilizarea nivelului de 
zahăr din sânge.

Contribuie la menținerea 
sănătății osoase. Acest mineral 
are anumite proprietăți care 
stabi l izează difer i ț i  acizi  
organici și care ajută la 
menținerea calciului, implicit la 
rezistența osoasă. Sunt și studii 
care susțin că un consum de 
fructe și legume bogate în 
p o t a s i u  p o a t e  f a v o r i z a  

sănătatea ș i  menț inerea 
densității osoase pentru mult 
timp.

R e g l e a z ă  t e n s i u n e a  
arterială. Potasiu este util în 
menținerea la normalitate a 
tensiunii arteriale, acest lucru 
ducând la minimal izarea 
riscului de a dezvolta boli 
cardiovasculare.

Reduce stresul și 
anx ie ta tea  ca re  
d ă u n e a z ă  g r a v  
s ă n ă t ă ț i i  
organismului uman.

A m e l i o r e a z ă  
inclusiv celulita fiind 
ideal pentru doamne 
și domnișoare.

C a r e  s u n t  
simptomele lipsei de 
potasiu: oboseală 
p e r s i s t e n t ă ,  
s l ă b i c i u n e  
muscu lară ,  sete  
c o n t i n u ă ,  

constipație, dereglări ale 
funcției renale.

Alimente bogate în potasiu: 
portocale, grepfrut, pește, 
sfecla roșie, roșii, sucul de 
prune, cartofii dulci, cereale, 
carnea de pui,  migdale, 
avocado, banane, fasolea alba, 
spanac, caise uscate.

Infectia cu H. 
pylori este cea mai 
importanta si in 
acelasi timp, unul 
dintre factorii de 
risc cei mai tratabili 
in cazul cancerului 
de stomac.

He l i cobac te r  
pylori sau H. pylori este o bacterie localizata in stomac si 
poate cauza imflamatii cronice sau ulcer de stomac. Daca 
aceasta situatie persista de cativa zeci de ani, poate 
evolua in cancer.

Cu toate acestea, infectia va trece prima data printr-un 
numar de stadii pre-canceroase (cum ar fi gastrita 
atrofica, metaplazia si displazia) care ar putea, dar nu in 
mod sistematic, sa se transforme in cancer. Aceste etape 
pot fi deja depistate si tratate inainte de a evolua in cancer.

Daca este lasata netratata, 1% din toti pacientii cu H. 
pylori vor dezvolta in cele din urma cancer de stomac. 
Aproximativ 50% din populatia lumii este infectata cu H. 
pylori.

Transmiterea se face prin scaun si saliva, si este 
strans legata de statutul socio-economic si conditiile de 
trai precare.

”Helicobacter pylori se transmite pe cale digestivă, 
prin ingerarea microbului odată cu alimente sau lichide 
contaminate. Microbul se transmite inclusiv prin mâini 
murdare. Dacă o persoană infectată a pus mâna murdară 
pe capacul de la toaletă, cel care vine după el se 
infectează. Nu este un microb care se transmite pe cale 
aeriană, explică dr. Cristian Gavrilă, medic internist.

Tratamentul acestei infectii consta intr-o cura cu 
antibiotice.

Cât de des trebuie realizat
 testul Papanicolau

Cum se transmite
 bacteria care cauzează 

cancer de stomac

Portocalele nu numai că sunt foarte bune la 
gust, dar aduc și o multitudine de beneficii 
organismului. De exemplu, acestea spun 
specialiștii pot contribui la protejarea ochilor, 
previn constipația, susțin sistemul imunitar, 
ameliorează anxietatea și depresia, mențin 
sănătatea pielii, facilitează digestia și protejează 
inima.

Iată de ce este bine să consumi cât mai multe 
portocale:

Îmbunătățesc vederea. Deoarece conțin 
vitamina A, portocalele sunt bune pentru 
menținerea sănătății oculare. Ele pot contribui și 
la prevenirea cataractei, spun anumite studii.

Previn constipația. Fiind bogate în fibre, 
portocalele ameliorează constipația și o pot chiar 
preveni, dacă sunt consumate cu regularitate.

Întăresc sistemul imunitar. Aceste fructe sunt 
bogate în vitamina C și contribuie la creșterea 
sistemului imunitar.

Contribuie la menținerea sănătății dentare. 
Sunt studii care arată că aceste fructe au rolul de a 
ameliora gingivita și în plus, poate grăbi 
vindecarea rănilor.

Reglează tensiunea arterială. Acest lucru se 

explică prin faptul că fructul conține potasiu, un 
mineral care are efect de benefic asupra inimii.

Îmbunătățesc funcția renală, iar ionii de 
potasiu au rolul de a elimina rezidurile nu rămân în 
rinichi și protejează rinichii de pietre.

Facilitează digestia alimentelor. Portocalele 
ajută la îmbunătățirea funcțiilor sistemului digestiv 
prin stimularea secreției sucurilor digestive și 
scăderea acidității stomacului astfel încât este 
redus la minimum riscul de gastrită.

Scad colesterolul rău – LDL – și protejează 
inima. Portocalele pot să scadă nivelul 
colesterolului rău deoarece sunt bogate în 
fibresolubile care ajută la eliminarea grăsimilor din 
sânge.

Mențin sănătatea și suplețea firului de păr. Mai 
mult, se pare că sucul de portocale ar pitea 
ameliora chiar mătreața. De asemenea, 
substanțele nutritive prezente în fruct previn 
căderea firelor de păr și stimulează creșterea 
părului.

Funcționarea optimă a creierului. O singură 
portocală asigură aproximativ 10% din necesarul 
zilnic de folat, compusul utilizat de creier pentru 
dezvoltarea celulară a neuronilor noi.

Mineralul care reglează nivelul 
zahărului din sânge

Portocalele, fructele de iarnă cu beneficii uimitoare
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***
Din nou tăcere… Și din nou, singur... Și din nou... Am scris o 

poezie. Da, tristă… Despre ploaia ce joacă încet șotronul pe 
asfalt.  Doar el, șotronul, era în dimineața asta afară. Doar el și 
ploaia, în afara ferestrei. Și din nou pulsul îmi bate tare și 
inegal. Din nou gândul înnoată în lacrimi vizibile și invizibile. 
Din nou, vise, stivuite în linie, și din nou uitare. Din nou, inima, 
înconjurată de zid. Și din nou zidul mă ține izolat de mine…

Nu vreau să merg…
Mai departe este
sfârșitul!
Privește,
aici este un zid
ce mă poartă pe umăr,
e un punct zidit aici
de la facerea lumii.
Nu, nu vreau
să merg mai departe
de acest ochi zburător
ce în noaptea pustie
nu cuprinde decât
făptura mea…
(Refuz)
 Din volumul ”Rezemat de o lacrimă”, de Mihail Tănase, 

în curs de pregătire

Îmi zice tatăl meu, polițist:

– Am observat activitate suspectă, aseară, în campusul 

din Regie!

– Trafic de droguri? îl întreb.

– Nu, studenți învățând…

***

– Unde lucreaza acum sotul tau?

– La fabrica de bere.

– Si-i place?

– Habar n-am. De cand s-a angajat n-a mai aparut pe 

acasa!

Pastila de râs

Majoritatea dietelor încep în ianuarie, la fel 
şi abonamentele la sala de sport. După o lună 
dedicată Sărbătorilor de iarnă, când 
aglomeraţia, mesele copioase şi vacanţa ne ţin 
departe de sport, constatăm lucruri neplăcute 
pe cântar. Fie că sunt câteva kilograme în plus, 
fie că e doar retenţie de apă, sunt tot atâtea 
motive pentru care majoritatea dintre noi 
intrăm în febra slăbirii. Şi ne dorim cu ardoare 
ca să slăbim rapid, cu viteză mai mare decât 
ne-am îngrăşat. Adevărul este că ne facem 
iluzii. 

Dar după câteva sesiuni de sport intense, 
este posibil să avem surpriza neplăcută a 
menţinerii pe loc a kilogramelor în plus! Ce e de 
făcut? Ar trebui să ţinem cont de câteva reguli 
importante dacă vrem să profităm de 
beneficiile mişcării! Iată câteva dintre acestea!

1. Apelează la un antrenor ca să înveţi 
corect mişcările!

La pr ima vedere,  genuf lex iuni le ,  
abodomenele şi fandările pot părea uşor de 
executat, însă ai putea avea surpriza să afli că 
nu le faci corect. Înainte de orice clasă  de grup, 
lucrează o oră, două cu un antrenor ca să înveţi 
să execuţi corect exerciţiile! Doar aşa vor 
funcţiona!

2. Începe cu ore mai simple, cum ar fi cele 
de pilates!

Sunt mai puţin solicitante şi ai ocazia să 
exersezi corect! În plus, înveţi să respiri şi vei 
putea să faci faţă şi programelor mai intense!

3. Nu exagera cu antrenamentele!
Chiar dacă ţi-ai luat un abonament cu acces 

nelimitat, lasă o zi, două între antrenamentele 
intense. Astfel, organismul se reface după 
stresul orelor solicitante. Plus că less is more!

4. Nu te baza pe sport ca să slăbeşti!
Activitatea fizică e importantă, dar contează 

doar în proporţie de 20 la sută în procesul de 
eliminare a kilogramelor în plus. Mai mult, e 
posibil ca după un efort fizic intens să simţi 
nevoia să mănânci mai mult, aşa că atenţie în 
primul rând, la dietă!

5. Menţine un ritm moderat!
Ai aflat probabil că există un interval de puls 

în care arzi grăsimi. Dacă depăşeşti o anumită 
valoare, acest lucru nu se mai întâmplă. Aşa că 
află care e valoarea pentru tine şi menţine 
pulsul acolo, dacă vrei să arzi grăsimea!

6. Lucrează cu greutăţi, dar nu exagera!
Exerciţile cu grutăţi sunt bune pentru 

tonifiere, dar şi pentru menţinerea masei 
osoase. Dar asta nu înseamnă că trebuie să 
lucrezi cu cele mai mari. Începe cu unele mai 
uşoare şi apoi, poţi trece treptat către unele mai 
mari. Nu te compara cu nimeni, încearcă să 
evoluezi spre o versiune a ta din ce în ce mai fit!

7. Execută mai puţin, dar corect!
Chiar dacă majoritatea programelor de 

sport se bazează pe seturi de 32 de repetări, 
lucrează în ritmul tău! Uneori, antrenorii 
exagerează cu încurajările, ca să nu spunem 
că pur şi simplu ţipă, dar nu uita că nu eşti la 
concurs. În plus, sportul trebuie să te facă să te 
simţi bine, nu să dea dureri inutile!

8. Atenţie la articulaţii!
Orice durere de genunchi, umăr sau spate, 

ar trebui să te pună pe gânduri. Poate fi ceva 
trecător, dar dacă lucrezi la o intensitate prea 
mare sau ai nişte kilograme în plus, toate 
acestea au un impact negativ asupra 
articulaţiilor. Repet: ajutează ritmul şi 
intensitatea în funcţie de capacitatea ta de a 
face mişcare!

9. Mergi mult pe jos!
Chiar dacă faci sport, nu uita să mergi mult 

pe jos. E nevoie de minimum 10 mii de paşi pe 
zi. E o activitate ieftină, accesibilă, fiziologică, 
secretul popoarelor longevive. Bătrânii din 
Creta şi Okinawa nu ridică greutăţi şi nici nu 
asudă la orele de aerobic. Ei merg mult pe jos şi 
sunt activi aproape toată ziua.

10. Sportul se face constant!
Odată ce ai început să faci sport, ţine-te de 

el! Puţin, constant, fără pauze mai mari de 
două, trei săptămâni. Asta e regula ca să nu 
ajungi mereu din punctul 0: pauzele mari 
anulează efectele benefice ale sportului.

Familia Mîndroceanu vinde casa de la Țigănești, preţ  casă 60.000 Euro/Negociabil. 
Telefon: 0762/660.254.

***
Vând teren intravilan la intrare în comuna Nanov, suprafața 1000 m.p. (la 300 m de 

Alexandria). 0762/660.254
***

Închiriez sau vând spațiu comercial, suprafață 60 mp, în Alexandria, strada 
Independenței, parter. Relații la telefon 0722.622.453.

Anunţuri

Vând casă în Alexandria, str. I. Creangă nr. 25 Bis, deschidere 12 m, suprafață 500 mp, 
compusă din 3 dormitoare, sufragerie, bucătărie, 2 băi, beci, centrală proprie. Preț negociabil. 
Telefon: 0721.217.130.

Anunţ

România reală

La o mare altitudine din Himalaya se află Sikkim, unul dintre 
cele mai mici state din India. Aici, oficialităţile statului vor 
demara un experiment de interes global.

Partidul aflat la conducere în Sikkim a anunţat planul său de 
a implementa un venit universal de bază pentru fiecare dintre 
cei 610.577 de cetăţeni.

Conform Science Alert, dacă experimentul va fi un succes, 
acesta ar putea reprezenta cel mai amplu test realizat în lume 
pentru verificarea unui concept. Detractorii consideră, însă, că 
acest lucru va reduce stimulentele de la locurile de muncă şi va 
impune cheltuieli uriaşe. Un venit universal de bază reprezintă 
un venit constant plătit de către guvern, universal şi 
necondiţionat, către toţi cetăţenii. „Dacă există vreo şansă să 
se pună în aplicare, acesta va fi implementat în Sikkim”, a 
declarat Prem Das Rai, singurul reprezentant al statului Sikkim 
în Parlamentul Indiei.

Venitul universal de bază reprezintă, practic, o sumă de bani 
acordată necondiţionat cetăţenilor, chiar dacă ei au avut sau nu 
un loc de muncă.

Sikkim este unul dintre statele cu o politică progresivă 
implementată într-un timp record: în 1998 a devenit primul stat 
indian ce a interzis utilizarea pungilor din plastic. De 
asemenea, statul furnizează locuinţe pentru toţi cetăţenii săi, 
iar recent a devenit primul stat organic al ţării, după eliminarea 
utilizării pesticidelor şi îngrăşămintelor.

Indicele social al statului este, de asemenea, mai ridicat faţă 
de alte state din ţară, nivelul de alfabetizare este de 98%, iar 
nivelul persoanelor ce trăiesc la limita sărăciei a fost redus la 
8%. Desigur, aşezarea georgrafică a oraşului Sikkim şi 
densitatea redusă a populaţiei sunt factori importanţi ce au dus 
la implementarea, cu succes, a acestor reglementări.

Rai a admis că vor exista provocări. „Este o chestiune 
politică în cele din urmă”, a declarat el.

„Având în vedere creşterea inegalităţii la nivel global, dorim 
să ne asigurăm că realizăm o punte între aceste diferenţe”, de 
asemenea Rai a refuzat să dezvăluie cât de mult va costa acest 
program statul.

Femeile înalte şi slabe au 
şanse să trăiască până la 90 
de ani. Speranţa lor de viaţă a 
lor  este inf luenţată de 
dimensiunile corpului mai mult 
decât în cazul bărbaţilor. Dar 
şi activitatea fizică are un 
cuvânt de spus, relevă un 
studiu publicat recent de o 
revistă de specialitate.

Hormoni, gene şi stilul de 
viaţă. Sunt factori care fac 
diferenţa între femei şi bărbaţi 
c â n d  v i n e  v o r b a  d e  
longevitate.

Studiul a început în 1986, 

cu peste 120.000 de subiecţi 
cu vârste cuprinse între 55 şi 
69 de ani.

3 4 , 4  l a  s u t ă  d i n t r e  
participante au supravieţuit 
până la 90 de ani. A contat 
înăl ţ imea peste medie,  

greutatea scăzută şi faptul că 
s-au îngrăşat foarte puţin în 
p e r i o a d a  d e  s t u d i u .  
Cercetătorii au descoperit că 
femeile cu peste 1,80 m 
înălţime au şanse mai mari cu 
31  l a  su tă  să  dev ină  
nonagenare.

La bărbaţi, contează mai 
mult activitatea fizică. Aceia 
care fac 90 de minute de sport 
pe zi sunt cu 39 la sută mai 
predispuşi să atingă vârsta de 
90 de ani. Şi fiecare jumătate 
de oră în plus le mai adaugă 5 
procente la şanse.

Oamenii cu cele mai mari șanse 
de a ajunge la 90 de ani

Zece sfaturi importante privind sportul şi slăbirea

Într-un mic stat de pe 
muntele Himalaya se face un
 experiment de interes global



1810: S-a născut Ernst Kummer, matematician german 
(d. 1893).
1838: S-a născut 

E d w a r d  W i l l i a m s  
Morley, chimist şi 
fizician american (d. 
1923). A colaborat  în 
realizarea experienţei 
M i c h e l s o n - M o r l e y ,  
exper ienţă  care  a  
infirmat teoria eterului 
universal şi a condus la 
e l abo ra rea  t eo r i e i  
relativităţii de către 
Albert Einstein.
1860: S-a născut Anton 

Cehov, medic, prozator şi 
dramaturg rus. (d. 1904).
1866:  S -a  născut  

Romain Rolland, scriitor 
francez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe 
anul 1915 (d. 1944).
1886: Germanul Karl Friederich Benz (1844-1929 a fost 

brevetat pentru fabricarea primului automobil 
funcţionabil din lume, alimentat cu benzină.
1896: Doctorul Emile Grubbe a utilizat pentru prima 

oară radiaţiile pentru a tratata cancerul de sân.
1893: S-a născut Marţian Negrea, compozitor şi 

muzicolog român (d. 1975).
1926: S-a născut Tudor Vornicu, jurnalist român (d. 

1989).
2006: A murit Ludovic Spiess, tenor român (n. 1938).
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07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Perfect imperfect 12:30 Adevăruri 
despre trecut 13:00 Aici, acum 
14:00 Telejurnal 14:55 Vorbeşte 
corect! 15:00 Maghiara de pe unu 
17:00 Telejurnal 17:05 Întrebări şi 
răspunderi 18:00 În spatele 
frontului 19:00 Pulsul zilei 20:00 
Telejurnal 21:00 România 9 22:10 
Norocoșii 00:00 Telejurnal 00:35 
În spatele frontului

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 29 Ianuarie

Este o zi buna 
pentru a trece la 
schimbari in afaceri si 
pe plan sentimental. 
Relatiile cu cei din jur 
sunt foarte bune, dar 
fiti mai ingaduitor cu o 
p e r s o a n a  d i n  
anturajul dv.

Nu prea reusiti sa 
faceti ce v-ati propus. 
Va sfatuim sa nu va 
enervati si sa fiti 
perseverent. Dupa-
amiaza aveti faceti 
c u n o s t i n t a  c u  o  
persoana care va da 
cateva idei de afaceri. 

Este foarte posibil 
sa se petreaca ceva 
deosebit pe plan 
social sau in relatiile 
sent imenta le .  Va 
recomandam sa va 
ascultati intuitia. Spre 
seara, un prieten va 
da o veste buna.

S u n t e t i  b i n e  
dispus, iar relatiile cu 
cei din jur decurg fara 
probleme. Pe plan 
financiar nu stati 
grozav. Seara va 
simtiti foarte bine intr-
o vizita la prieteni. 
Evitati exagerarile!

Dimineata nu va 
vedet i  capu l  de  
treaba. Organizati-va 
cat mai eficient! 
Dupa-amiaza aveti 
ocazia sa puneti 
bazele unei afaceri. 
Pe plan sentimental 
puteti sa fiti optimist.

Situatia financiara 
nu va multumeste 
deloc. In schimb, 
sunteti intr-o forma 
i n t e l e c t u a l a  
deosebita. Va sfatuim 
sa va analizati serios 
p e r s p e c t i v e l e  
profesionale.

Colaborati foarte 
bine cu un partener de 
afaceri si reusiti sa 
incheiati o tranzactie. 
Relatiile cu persoana 
iubita trec printr-un 
moment delicat. Va 
recomandam sa nu 
neglijati odihna.

S-ar  putea ca 
relatiile sentimentale 
sa fie mai incordate. 
Se pare ca sunteti 
nevoit sa plecati intr-o 
delegatie care se 
anunta destul de 
dificila. Ar fi bine sa va 
ascultati intuitia.

S u n t  s a n s e  s a  
incepeti o activitate 
comerciala din care veti 
castiga bine. Sunteti 
apreciat de sefi, ceea ce 
s t a r n e s t e  i n v i d i a  
c o l e g i l o r .  V a  
r e c o m a n d a m  s a  
acceptati munca in 
echipa. 

BERBEC

Aveti un farmec 
deosebit si atrageti 
admiratia celor din jur. 
Cu putina atentie, va 
p u t e t i  d e s c u r c a  
excelent in afaceri. 
Aveti ocazia sa faceti 
o investitie importanta 
pentru casa. 

Creativitatea va 
ajuta sa aveti succes 
la locul de munca sau 
in afaceri. Planurile 
r e f e r i t o a r e  l a  o  
investitie serioasa 
incep sa prinda contur. 
Va recomandam sa nu 
va neglijati familia. 

La serviciu reusiti sa 
va afirmati aproape 
fara nici un efort. Dupa-
amiaza s-ar putea sa 
aveti o discutie cu un 
p r ie ten  p r i v ind  o  
datorie mai veche, pe 
care nu a reusit sa vi-o 
inapoieze. 

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile 
Pro Tv 14:00 Lecţii de viaţă 
15:00 La Maruţă 17:00 Ştirile 
Pro Tv 18:00 Ce spun românii 
19:00 Ştirile Pro Tv 20:30 Las 
fierbinți 21:30 Ferma 23:30 
Ştirile Pro Tv 00:00 Wolverine 
02:15 Las fierbinți 03:00 
Vorbeşte lumea 

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
11:00 Prietenii de la 11 13:00 
Observator 14:00 Aici eu sunt 
vedeta! 16:00 Observator 
17:00 Acces direct 19:00 
Observator 20:00 Troia 23:00 
Xtra Night Show 01:00 Hoț de 
diamante 02:30 Acces direct 
04:15 Aici eu sunt vedeta!

08:15 Pastila de râs 09:15 
1001 de nopți 11:00 Puterea 
dragostei 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 Puterea dragostei 15:00 
Teo Show 17:30 În căutarea 
adevărului 19:00 Știrile Kanal 
D 20:00 Exatlon 23:15 
FanArena 00:30 Știrile Kanal 
D 01:45 Puterea dragostei 
04:15 În căutarea adevărului

07:20 Trăsniți din NATO 
08:00 Elisa 10:00 Mama mea 
gătește mai bine 11:30 Secrete 
de stil 14:00 Camera de râs 
15:05 Focus 16:00 Elisa 17:10 
Trăsniți din NATO 18:00 Focus 
18 19:30 Mama mea gătește 
mai bine 20:30 Secrete 
îngropate 22:30 Starea naţiei 
23:30 Trăsniți din NATO 00:30 
Focus din inima României

07:30 Drumul spre Bali 
09:30 La bloc 12:00 Un sarut 
de milioane 14:15 Mesaj din 
Vietnam 16:15 Mesaj din 
Vietnam - Partea a II-a 18:15 
La bloc 20:30 Acvila legiunii a 
IX-a 22:30 Conspirație și 
trădare 00:30 Acvila legiunii a 
IX-a 02:30 Conspirație și 
trădare 04:00 La bloc 05:30 
La Maruţă

07:00 Lumea lui Banciu 
08:00 Știrile B1 08:55 Meteo 
09:00 Știrile B1 12:00 Știrile 
B1 13:00 Talk B1 15:00 
Știrile B1 16:00 Se întâmplă 
acum 18:00 Buna, România! 
20:00 Știrile B1 21:00 Dosar 
de politician 23:00 Lumea lui 
Banciu 00:00 Un pont pe zi 
00:35 Seara milionarilor

09:40 Recompensă cu 
bucluc 11:25 Dosarul Pelican 
13:40 Triplu X – 2 15:15 
Secrete de familie 16:50 
Secrete fatale 18:25 Crime 
justificate 20:00 O noapte la 
muzeu 2 21:40 Unde vei fi 
poimâine? 23:40 Lista 01:05 
Triplu X – 2 02:45 Secrete de 
familie 04:25 Crime justificate

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
Fotografiile cu indicativele     şi     reprezintă trucaj şi respectiv, pamflet.PT

Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp de 
pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA vine la tine 
acasă.  Decupează ta lonul  de abonament d in z iar,  achi tă în contul  
RO52RNCB0245036735460001, deschis la Banca Comerciala Română suma aferentă 
lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia chitanţei de plată pe 
adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. L4 sau pe fax. 
0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna următoare ziarul MARA 
vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________ 
Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________ 
Domeniul de activitate __________________________________________
CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
Vei primi abonamentul la adresa:
Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____ Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARA începând cu luna 

29 Ianuarie

Redactor şef: Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Redactori: Claudiu DUMITRACHE, Monica MEILĂ, 
Cornelia RĂDULESCU,  Gheorghe PIETREANU, 

Ioan DUMITRESCU, Mihail TĂNASE, Carmen ROBESCU
Tehnoredactor: Ionuţ CĂRUŢĂ

Orice neregulă, orice problemă, orice necaz pot fi 
sesizate reporterului de servici la numărul de telefon: 0763.801.083

Alexandria, str. Libertăţii, nr. 271, bl. L4, jud. Teleorman 
Telefon director executiv: 0763.801.083

Telefon: 0347.804.448
E-mail: ziarulmara@email.com

www.ziarulmara.ro
Tipărit la Tipografia “MARA”



Restaurantul “Riviera” din cadrul Complexului turistic “Mara” organizează la cererea 
dumneavoastră nunți, botezuri, simpozioane, baluri, banchete, orice tip de recepție și 
sărbătorirea oricăror evenimente din viața dumneavoastră.

În mod excepțional, Restaurantul “Riviera” vă oferă în anul 2018 posibilitatea de a 
organiza în zilele de sâmbătă și duminică nunți și botezuri, indiferent de numărul 
invitaților.

Pentru relații suplimentare vă așteptăm la sediul unității din zona Peco 

sau la telefon: 0723.148613.
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Simona Halep nu mai este liderul WTA. 
Japoneza Naomi Osaka, jucătoare care a 
câştigat titlul la turneul Australian Open, este 
noul lider al clasamentului mondial (WTA), dat 
publicităţii luni, în timp ce Simona Halep a 
coborât pe locul al treilea.

Naomi Osaka (21 ani) este prima 
reprezentantă a Asiei care devine lider în 
circuitul profesionist de tenis, masculin sau 
feminin. În septembrie, Osaka obţinea primul 
său titlu de Mare Şlem, la US Open.

Naomi Osaka devine a 26-a jucătoare care 
urcă pe primul loc în clasamentul WTA de la 
înfiinţarea actualului sistem de punctaj (1975) 
şi cea mai tânără de la daneza Caroline 
Wozniacki, care a urcat pe prima poziţie în 
2010, la vârsta de 20 de ani şi 92 de zile, potrivit 
site-ului WTA.

Simona Halep a coborât pe locul 3 în 

clasamentul WTA
Simona Halep a petrecut 48 de săptămâni 

consecutive ca lider WTA, având în total 64 de 
săptămâni pe prima poziţie în cariera sa. Halep 
este a 10-a într-o ierarhie all-time a numărului 
de săptămâni petrecute ca număr unu mondial, 
înaintea sa aflându-se Wozniacki, cu 71 de 
săptămâni. Simona Halep se află la 700 de 
puncte de ocupanta locului secund, cehoaica 
Petra Kvitova, finalistă la Australian Open, şi la 
200 de americanca Sloane Stephens, aflată pe 
patru.

România continuă să aibă şase jucătoare în 
top 100, în ciuda unui debut de sezon nu tocmai 
reuşit al reprezentantelor noastre. Mihaela 
Buzărnescu a coborât două locuri şi e acum pe 
28, Irina Begu a pierdut o poziţie şi se află pe 
71, Sorana Cîrstea a căzut opt locuri şi e acum 
pe 92, Ana Bogdan a suferit cea mai mare 
coborâre, de 17 poziţii, ajungând pe 99, în timp 
ce Monica Niculescu încheie top 100, fiind o 
treaptă mai jos ca acum două săptămâni.

Ţara noastră are şase reprezentante în top 
100 şi la dublu, Mihaela Buzărnescu 
menţinându-se pe 27, Irine Begu a coborât 11 
locuri şi e acum pe 37, Raluca Olaru a pierdut 
două poziţii şi a ajuns pe 45, Irina Bara a urcat 
12 locuri şi se află pe 63, Monica Niculescu a 
coborât 28 de locuri, fiind pe 69, în timp ce 
Sorana Cîrstea ocupă locul 100, după ce a 
coborât şase poziţii.

SPORT

Iulian Cristea (24 de ani), viitorul fotbalist al celor de la 
FCSB, mai exact din sezonul viitor, și-a făcut deja planurile 
pentru mutarea de la Mediaș la București. Fotbalistul, care va 
fi adus în lotul lui Mihai Teja (40 de ani) pentru postul de 
fundaș central, se pune deja bine cu patronul Gigi Becali, 
spune că este un băiat cuminte și că nu va fi prins în ”mrejele” 
Capitalei.

”Mă descriu ca o persoană liniștită iar ca fotbalist încerc 
multă determinare în teren, agresivitate, totul în sprijinul 
echipei. Cât despre București, nu mă tem deloc pentru că știu 
ce persoană sunt eu, știu cum am crescut, știu cum sunt.

O să merg acolo cu prietena mea, așa că nu am de ce să 
mă tem. Pentru mine, viața de noapte nu reprezintă ceva 
deosebit. În timpul liber mai ies cu prietenii, dar în timpul 
sezonului sunt 100% conectat”, a spus Iulian Cristea.

Cristea are ambiții mari cu FCSB, dar visează și mai 
departe. Fotbalistul a spus ce campionat crede că i se 
potrivește cel mai bine, dar și care este fotbalistul său 
preferat din Europa. ”După ce o să merg la Steaua și dacă voi 
avea evoluții cât mai bune, sper eu, poate voi ajunge și într-
un campionat din Europa. Germania îmi place mie foarte 
mult, cred că este pe stilul meu. Mi-ar plăcea să ajung la o 
echipă de top, dar asta doar dacă voi juca bine la Steaua.

Din Spania îmi place Barcelona, dar Sergio Ramos este 
jucătorul meu preferat”, a mai spus Cristea. 

De ce nu plătește Becali banii pe Iulian Cristea! FCSB 
pregătește o revenire spectaculoasă. ”Este cel mai bun”

Gigi Becali nu a mai insistat foarte mult pentru transferul 
imediat al lui Iulian Cristea, iar motivul pare a fi în strânsă 
legătură cu pregătirea unei reveniri spectaculoase în primul 
11 al celor de la FCSB. Chiar dacă a prins primele lui minute 
în ultimele cinci luni, Marko Momcilovic poate fi o soluție 
perfectă pentru postul de fundaș central.

Astfel, el ar putea evolua alături de Bogdan Planic sau 
Mihai Bălașa, în axul central al defensivei lui Mihai Teja, un 
lucru care ar debloca și cea mai ”aglomerată” poziție din 
primul 11 al ”roș-albaștrilor”. Momcilovic este titularul de 
drept în flancul stâng, acolo unde mai pot însă evolua Junior 
Morais sau Alexandru Stan.

”Momcilovic e mai bun decât Cristea. Momcilovic este, 
după mine, alături de Planic, cel mai bun fundaș central. Îmi 
aduc aminte meciul cu Craiova. A fost cel mai rapid, cel mai 
vitezist jucător. Are și lovitură de cap. Este cel mai bun 
stopper.

Eu zic că are trei fundași centrali, Planic, Bălașa și 
Momcilovic. Filip nu e bun de fundaș central”, a spus 
Gheorghe Mulțescu.

Bianca Andreescu (18 ani, 106 WTA) a câştigat, duminică 
seară, primul trofeu important din carieră. Sportiva de origine 
română care reprezintă Canada s-a impus la Newport Beach, 
după o finală palpitantă: 0-6, 6-4, 6-2 cu Jessica Pegula (113 
WTA).

După ce a umilit-o pe Bouchard în sferturile de finală, 
Bianca Andreescu a demonstrat încă o dată că începutul de 
2019 e unul de senzaţie. A revenit în semifinale de la 0-1 la 
seeturi cu Tatjana Maria, pentru ca azi, în ultimul act, să dea 
din nou dovadă de nervi tari. După un bagel primit de la 
sportiva din SUA, Bianca s-a adunat şi nu i-a mai dat vreo 
şansă adversarei.

2 mingi de meci a salvat Bianca în semifinale. Penultimul 
act a fost unul extrem de intens şi dramatic, astfel că probabil 
Andreescu a avut mici probleme astăzi, până să intre în meci. 
De aici şi scorul primei manşe, dar apoi sportiva originară din 
România a revenit la jocul entuziasmant cu care ne-a 
obişnuit.

Bianca Andreescu - importanţa victoriei de la Newport 
Beach

Sucesul de azi îi aduce Biancăi 160 de puncte WTA şi 
24.000 de dolari. Este prima victorie la un asemenea nivel, 
după ce în anii precedenţi s-a impus în competiţii de o treaptă 
inferioră: Norman, Flornce, Santa Margherita di Pula, 
Rancho Santa Fe şi Gatineau.

Graţie acestui rezultat, Andreescu intră pentru prima oară 
în TOP 100 WTA. Ea se va situa în clasamentul care va fi dat 
publicităţii luni pe locul 68 WTA, cu 834 de puncte. Acest lucru 
e extrem de important, pentru că nu va mai avea nevoie de 
calificări ca să participe la turneele importante. În consecinţă, 
va avea şansa să urce şi mai mult în clasament.

Iulian Cristea se pune bine
 cu Gigi Becali. Cu cine vine la 

București și ce planuri are

Bianca Andreescu a 
câştigat turneul de la Newport Beach. 

Revenire fantastică în finală

Simona Halep are şanse 
minime să mai revină pe primul 
loc în clasamentul WTA în 
următoarea jumătate de an. 
Sportiva noastră are foarte 
multe puncte de apărat, în timp 
ce Naomi Osaka, cea care de 
luni este noul număr unu 
mondial, a reuşit în 2018 o 
s i n g u r ă  p e r f o r m a n ţ ă  
excelentă în prima jumătate a 
anului: victoria de la Indian 
Wells. În consecinţă, sportiva 
niponă va fi aproape imposibil 
de ajuns de către Simona, cel 
puţin până în toamnă.

Ascensiunea fulminantă a 
lui Naomi Osaka

O s a k a  e s t e  o m u l  
momentului în tenisul feminin, 
după victoria de la Australian 
Open. Ascensiunea ei a fost 
fulminantă şi nu era neapărat 
una anunţată,  în c iuda 
cal i tăţ i lor incontestabi le. 
Înainte de AO 2018, asiatica se 
afla pe locul 72 în lume, astfel 
că puţini se gândeau că, doar 

un an mai târziu, Naomi se va 
uita de sus la toate celelalte 
competitoare.

Î n v i n g ă t o a r e a  d e  l a  
Melbourne nu a prins niciodată 
podiumul în ierarhia WTA. 
Locul 4, de dinaintea turneului 
de la Antipozi, era cea mai 
bună poziţie ocupată de ea 

până acum. Graţie rezultatelor 
de la Australian Open 2019 
nipona devine cea mai tânără 
jucătoare care ocupă fotoliul 
de lider mondial, de la Caroline 
Wozniacki încoace. Daneza a 
urcat pe locul 1 în ierarhie în 
octombrie 2010, pe vremea 
când avea 20 de ani. Naomi 

Osaka mai avea două trofee în 
carieră, ambele în 2018, la 
Indian Wells şi US Open.

Halep vs Osaka: Naomi, 
aproape imposibil de detronat 
de Simo

Şi, mai important, va fi 
foarte greu de detronat în 
următoarea perioadă. Cel 
puţin pentru Simona Halep, 
misiunea pare una extrem de 
grea. Pentru că marea 
noastră campioană a avut 
rezultate foarte bune în 2018 
pe zgură, în timp ce Osaka, 
după ce s-a impus la Indian 
Wells, a avut o perioadă 
extrem de "tăcută".

Mai jos am calculat ce 
puncte importante au de 
apărat Halep şi Osaka în 
următoarele luni, până la 
turneele din SUA, care 
precedă US Open. De acolo, 
Simo are ocazia să recupereze 
din ecart, ea accidentându-se 
la Flushing Meadows şi ratând 
restul sezonului.

OFICIAL: Simona Halep nu mai este liderul 
WTA. 6 românce în Top 100

Halep vs Osaka. Românca are şanse minime 
să treacă peste japoneză în următoarele şase luni
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